Nieuwsbrief 30 15 april t/m 19 april 2019
BELANGRIJKE DATA
Di. 16 april & woe. 17 april
Centrale eindtoets groep 8
Do. 18 april t/m ma. 22 april alle leerlingen vrij
18 april studiedag, alle leerlingen vrij
19 april studiedag IJsselgraaf / Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Maandag 22 april 2e Paasdag, alle leerlingen vrijdag
Zaterdag 27 april
Koningsdag
Zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei
Meivakantie, alle leerlingen vrij
Zaterdag 4 mei
Dodenherdenking
Zondag 5 mei
Bevrijdingsdag & start Ramadan
Zondag 12 mei
Moederdag
Dinsdag 14 mei
Toetsdag, groep 1/2a vrij
Donderdag 16 mei
Toetsdag, groep 1/2b vrij
Dinsdag 28 & woensdag 29 mei
Schoolfotograaf
Dinsdag 4 juni
Toetsdag, groep 2c vrij

Schoolstart.online groep 1 t/m 8
https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina.

Centrale eindtoets groep 8
Aankomende week, op dinsdag 16 en woensdag 17 april gaan de leerlingen
van groep 8 de centrale eindtoets van Cito maken. Dit jaar is de eindtoets
alleen te maken op papier. Enkele leerlingen werken op een laptop om de
toets voorgelezen te krijgen (leerlingen met dyslexie).
Binnen enkele weken volgt de uitslag. De uitslag van de Cito zal in de meeste
gevallen een bevestiging zijn van het gegeven schooladvies.
We wensen alle leerlingen van groep 8 héél veel succes aankomende week!

Studiedagen 18 en 19 april & Pasen
Donderdag 18 april heeft het team van Het Noorderlicht een 4e studiedag in het kader van EDI
(Expliciete Directe Instructie). Tussen de geplande studiedagen door, heeft elke leerkracht meerdere
groepsbezoeken gehad om gecoacht te worden met de nieuwe manier van instructies geven. De
eerste ervaringen van de leerlingen zijn erg positief. Alle leerlingen laten een hele mooie
betrokkenheid zien bij alle lessen.
Lesgeven op een EDI manier zorgt voor een grotere betrokkenheid, omdat tijdens de instructie van
een les alle leerlingen ‘stap voor stap’ met gebruik van wisbordjes de les zich eigen maken.
Klik hieronder voor een kort filmpje waarin EDI wordt uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=3VeeGddIjk&list=PLJDXbC_Lav2OhCc8Pj9qnCiKoYAQu30wJ&ind
ex=2&t=0s
Vrijdag 19 april is de studiedag van scholengroep IJsselgraaf. Maandag 22 april is het tweede
Paasdag. Zowel donderdag 18 april, vrijdag 19 april en maandag 22 april zijn dus alle leerlingen vrij.

Let op!
Op de jaarkalender staat vermeld dat groep 2c een vrije dag heeft op dinsdag 14 mei. Om
organisatorische redenen gaat groep 2c deze dag gewoon naar school. Groep 2c heeft een vrije dag
op dinsdag 4 juni.

Squla
Het Noorderlicht maakt sinds deze week ook gebruik van Squla. Een
bijzonder leuke manier om spelenderwijs met o.a. rekenen, taal,
begrijpend lezen, Engels e.d. Zowel op school, maar ook thuis kan Squla
gebruikt worden. De schoolaccounts kunnen tot 15.30 uur gebruikt worden, daarna is het account
afgeschermd. Leerlingen kunnen wel verder spelen, maar dit gaan dan via een betaalde thuisversie van
Squla. Alle leerlingen krijgen binnenkort of hebben misschien al een inlognaam en wachtwoord
meegekregen naar huis. Privacy: De gegevens die school gebruikt heeft voor het Squla account is alleen
maar de voornaam van elke leerling. De leerkrachten hebben inzage in de resultaten en voortgang van
alléén de leerlingen van de eigen lesgroep. Spelen van Squla is volledig vrijblijvend. Gegevens en
resultaten vanuit Squla worden niet gebruikt in de leerlingrapporten die 2x per jaar worden
meegegeven door Het Noorderlicht. www.squla.nl

